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เรื่องจากปก

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส�านักส่ง 
เสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัขอน 
แก่น ผู้ที่พิมพ์หนังสือราชการฉบับ 
ดังกล่าว ได้ออกมาขอโทษและ
ยอมรับความผิดพลาดโดยกล่าว
ว่า ในวนัทีพ่มิพ์หนังสือยอมรบัว่าท�า 
ไปด้วยความไม่ระมดัระวงัจนท�าให้ 
เกดิความผดิพลาด เนือ่งจากต้องรีบ
น�าเอกสารเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
ลงนามท้ายหนังสือเชิญ จึงไม่ได้ 
ผ่านการกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน 
	 “ดิฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะดู
หมิ่นดูแคลนประชาชนแต่อย่างใด	
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับแนวคิด
จากผู้ใหญ่มาว่าจะท�าอย่างไรเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมใน 
การเรียนรู้ของประชาชนตั้งแต่
วัยเด็ก	 ประกอบกับระยะเวลาที ่
เร่งรีบจึงคิดค�าง่ายๆโดยไม่ทันได้
ไตร่ตรอง”	
 แต่ที่ตลกกว่าคือ ความเห็น 
ของ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร 
แม่ทัพภาคที่ 2 ที่กล่าวว่า ไม่ทราบ 
ว ่าเอกสารดังกล ่าวหลุดไปได ้ 
อย่างไร และเชือ่ว่ามคีนวางยารอง
ผู้ว่าฯ คนร่าง คนพิมพ์ คนตรวจ 
เอกสารน่าจะรูว่้าค�าว่า “โง่” ไม่เหมาะ  
ไม่ควร แล้วน�ามาให้รองผู้ว่าฯเซ็น  
ซึง่เรือ่งดงักล่าวถอืว่าเร่งด่วน เพราะ
เตรยีมต้อนรบันายกรฐัมนตร ี รอง 
ผู้ว่าฯจึงไม่ได้ดูรายละเอียดเนื้อหา  

การใช้ค�าก่อนจะเซน็ลงนามไป คน 
ที่พูดก็พูดไม่หมด ไม่บอกประโยค
ส�าคญันัน้ หากบอกหรอืสอบถามรอง 
ผู้ว่าฯว่าค�านี้เหมาะสมหรือไม่ เชื่อ 
ว่ารองผูว่้าฯต้องดแูละแก้ไขไม่ให้เกดิ 
เหตกุารณ์นี ้ตอนนีใ้ห้ตรวจสอบกนัอยู่ 

วาทกรรม “โง่ จน เจ็บ”
 วาทกรรม “ท�าอย่างไรให้ประ 
ชาชนหายโง่” สะท้อนชัดเจนถึง
ความคิดของรัฐราชการไทยและ
ผู้มีอ�านาจที่เห็นประชาชนคนไทย
ส่วนใหญ่ยัง “โง่ จน เจ็บ” ซึ่งเป็น
วาทกรรมที่ใช้ผลิตซ�้าซากทางการ
เมืองว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่มี
ความพร้อมกบัระบอบประชาธปิไตย 
วาทกรรมทีด่ถูกูประชาชนมาตลอด 
แม้แต่ก่อนรัฐประหารและหลังรัฐ 
ประหาร 22 พฤษภาคม 2557  
 ก่อนรฐัประหารซึง่กลุม่คณะ 
กรรมการประชาชนเพื่อการ 
เปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(กปปส.) ชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์และขัดขวางไม่ให้มีการ
เลือกตั้ง รวมทั้งเรียกร้องให้ท�า 
รัฐประหารเพื่อปฏิรูปประเทศ 
ดร.เสร ีวงษ์มณฑา หนึง่ในแกนน�า  
กปปส. กล่าวตอนหนึง่ในการชมุนมุ 
กปปส. (14 ธันวาคม 2556) ว่า  

“มีคน 15 ล้านคนที่ไม่มีคุณภาพ 
กับคน 300,000 คนท่ีมีคุณภาพ 
เราเลอืก 300,000 คนทีม่คีณุภาพ
ไม่ดีกว่าเหรอ”
 น.ส.จติภสัร์ กฤดากร (ภริมย์
ภักดี) หนึ่งในแกนน�า กปปส. ให้
ความคิดเห็นผ่านสื่อต่างประเทศ
ช่วงการชมุนมุของ กปปส. ว่า “คน 
ชนบทไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ประชาธิปไตย” 
 ขณะท่ีนายสมบตั ิธ�ารงธญัวงศ์ 
คร้ังเป็นท่ีปรึกษากลุม่ กปปส. กเ็คย
เสนอว่า “หลักการ 1 คน 1 เสียง  
ไม่เหมาะที่จะใช้กับสังคมไทย”

ประชาธิปไตยแบบลุงตู่
 วาทกรรม “โง่ จน เจ็บ” 
สะท้อนถึงการเมืองไทยที่วันนี้ก็
ยังเห็นว่าคนไม่มีการศึกษา คน
ระดับรากหญ้า ไม่ควรได้รับสิทธิ
เท่าเทียมในการเลือกต้ัง ซ่ึงก็คือ 
เห็น “คนไม่เท่าเทียมกัน” 
 แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ยัง
กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา  
สู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (21 
กรกฎาคม 2560) ตอนหนึ่งว่า 
เหตุที่ 80 กว่าปีประชาธิปไตยของ 
ไทยไม่เจริญงอกงามเท่าท่ีควร 
ลุ่มๆดอนๆ โดยเฉพาะช่วง 20 
ปีที่ผ่านมานั้น เห็นว่าบ้านเมือง
ประสบกับภาวะบกพร่องทางจิต 
วิญญาณ หมายถึงจิตใจของคน
ไทยมีความบกพร่องหรือขาดภูม ิ
คุ้มกันทางศีลธรรม เป็นเหตุให้
สังคมมีปัญหา แต่ พล.อ.ประยุทธ์
กลับไม่มองว่าที่ผ่านมากว่า 80 ปี 
ที่ประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลาน 
เพราะการท�ารัฐประหารแย่งชิง 
อ�านาจกันเองของกลุ่มชนชั้นสูง 
และคนในกองทัพ 
 พล.อ.ประยุทธ์ต้องการให ้
ประชาธปิไตยแบบไทยๆเป็น “ประ 
ชาธิปไตยแบบไทยนิยม” คือยัง
เหน็ว่าคนไทยไม่มคีวามเข้าใจประ 
ชาธิปไตยที่ถูกต้อง ทั้งที่ควรถาม
ผู้น�ากองทัพ ข้าราชการ และกลุ่ม
ชนชัน้น�ามากกว่าว่าท�าไมจงึไม่ยอม 
รับประชาธิปไตยอย่างที่คนทั่วโลก
ยอมรบั ซึง่ยอมรบัว่าประชาชนคอื
เจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของ
อ�านาจอธิปไตยที่มีสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคในความเป็นคน
ที่เท่ากัน “1 สิทธิ 1 เสียง” ไม่ใช่
ผูกขาดอ�านาจอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มที่

In Brief : ย่อความ

หนังสือเรียกประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการต้อนรับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตรีและหวัหน้าคณะรกัษาความ 
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ทีจ่ะเดนิทางมา
ประชมุ ครม.สญัจร ลงนามโดยนาย 
สุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัขอนแก่น ปฏบิตัริาชการแทน
ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น ออกเมือ่ 
วันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยเนื้อหา
ในหนังสือระบุตอนหนึ่งว่า “ท�า
อย่างไรให้ประชาชนหายโง่” ซึ่ง 
หนังสือดังกล่าวถูกแชร์อย่างรวด 
เรว็ในโซเชยีลมเีดยี ท�าให้เกดิเสยีง 
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายถึง
ทัศนคติของทางราชการ
 แม้นายสุชัยและผู้เก่ียวข้องจะ
ออกมาแถลงข่าวขอโทษ แต่กระแส
วพิากษ์วจิารณ์ในโซเชยีลมเีดยีกย็งั 
ไม่จบ โดยในทวิตเตอร์มีการแสดง 
ความเห็นและติดแฮชแท็ก “#ท�า
อย่างไรให้ประชาชนหายโง่”  
จนท�าให้แฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่ง 
อยู่ระยะหนึ่ง เช่น ท�าอย่างไรให้ 
ข้าราชการหายโง่ เลิกโกงกิน เลิก 
ท�าตวัเป็นเจ้าขุนมูลนาย เลกิค่านยิม
ที่คิดว่ามีศักด์ิและสิทธ์ิเหนือกว่า
ประชาชน ยอมให้เขาบริหารบ้าน
เมืองมาตั้งหลายปี หรือให้เลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น
 ขณะที่นางพรทิพย์ ข�าชื่น  

“พรรคอนาคตใหม่” ดงักระ 
หึ่มและเป็นความหวังของ
ประชาชนทีเ่บ่ือหน่ายการเมอืง
แบบเดิมๆและวงจรอุบาทว์ 
แต่ถูกป้ายสีสาดโคลนอย่าง
หนกั ขณะที ่“ทัน่ผูน้�า” ประ 
กาศว่าจะปฏิรูปประเทศให้ 
ประชาชนมคีวามสขุภายใต้ 
ระบอบประชารัฐและประ 
ชาธิปไตยแบบไทยนิยม แต่
ไม่แน่ใจว่า..อยากจะท�าให้
ประชาชนหายโง่ หรอือยาก
ให้ประชาชนโง่ตลอดไป
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“หลัง 6 ตุลาคม 2519 
เมื่อสังคมไทยปรับตัวเข้าสู่ยุค
ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ 
การเลือกตั้งเริ่มน�ามาใช้
เป็นวิถีทางขึ้นสู่อ�านาจ
อย่างต่อเนื่องมากขึ้น 
แนวคิดคนไม่เท่ากัน
จึงถูกน�ามาดัดแปลง
และผลิตซ�้า
จนกลายมาเป็น
วาทกรรมเรื่อง โง่ จน เจ็บ” 

ประจักษ์	ก้องกีรติ 

มองว่า “คนไม่เท่ากัน”

คนเราเกิดมาไม่เท่ากัน
 การมองว่า “ประชาชนยงัโง่ 
อยู่” ไม่ใช่เพิ่งปรากฏในหนังสือ 
ราชการยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่ 
วาทกรรม “โง่-จน-เจบ็” เป็นผลผลติ
ที่ใช้กับการเมืองไทยมาตั้งแต่หลัง 
6 ตุลาคม 2519 จนเหมือนนิทาน
การเมอืง ซึง่นายประจกัษ์ ก้องกีรติ  
อาจารย์ประจ�าคณะรฐัศาสตร์ มหา 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยกล่าว
ปาฐกถาในวาระครบรอบ 82 ปีการ
อภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 
หัวข้อ “การเดินทางของความไม่ 
เสมอภาคในสังคมไทย” เมื่อปี 
2557 โดยอธิบายว่า แนวคิดที่
ครอบง�าสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน
คอื “คนเราเกดิมาไม่เท่าเทยีมกัน” 
โดยมีปัญญาชนอนุรกัษ์นิยม 3 ท่าน
คอื สมเดจ็ฯกรมพระยาด�ารงราชา
นุภาพ พระยาอนุมานราชธน และ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้มี
บทบาทหลักในการผลิตแนวคิดนี้ 
ก่อนจะถกูต่อยอด อ้างองิ และผลติ
ซ�้ามาจนถึงปัจจุบัน
 อาจารย์ประจักษ์กล่าวว่า 
หลงั 6 ตลุาคม 2519 เมือ่สงัคมไทย 
ปรบัตวัเข้าสู่ยคุประชาธปิไตยแบบ
ครึง่ใบ การเลือกต้ังเร่ิมน�ามาใช้เป็น
วิถีทางขึ้นสู่อ�านาจอย่างต่อเนื่อง
มากขึ้น แนวคิดคนไม่เท่ากันจึงถูก
น�ามาดดัแปลงและผลติซ�า้จนกลาย 
มาเป็นวาทกรรมเรือ่ง “โง่ จน เจบ็” 
ซึง่ช่วงปี 2551 อาจารย์ประจกัษ์ได้ 
เขียนบทความเสนอในที่สัมมนา
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติคร้ัง 
ท่ี 9 สะท้อนภาพนิทานการเมือง  
“โง่ จน เจ็บ” ของคนชนบท ซึ่ง 
มีโครงเรื่องคือ ผู้ร้ายของเรื่องได้ 
แก่คนชนบทท่ีโง่และจน ร่วมกับ
นักการเมืองในการก่ออาชญากรรม
ที่เรียกว่าการซื้อสิทธิขายเสียง ท�า
ให้การเมืองไทยเต็มไปด้วยการ
คอร์รัปชันและไร้ซึ่งศีลธรรม
 อาจารย์ประจกัษ์ระบวุ่า ท่ีมา
ของนทิานเรือ่งน้ีมต้ีนตอมาจากนกั
รฐัศาสตร์เอง โดยศกึษาการเลอืกตัง้
ในประเทศไทยว่า แม้จะมจี�านวนมาก 
แต่จะวนเวยีนอยูก่บัทฤษฎีและกรอบ
การวิเคราะห์เดิมๆ ซึ่งมักจะมุ่งไป 
ท่ีการศึกษาในเชงิการส�ารวจทศันคติ
ของผูเ้ลอืกตัง้เพือ่ท�านายผลทางการ

เมอืง หรือเป็นการศกึษาพฤตกิรรม
การลงคะแนนเสยีงของประชาชน 
(behavioralism) ทีใ่ช้เครือ่งมอืหลกั
คือการออกแบบสอบถามและการ
หาค่าตัวแปรด้วยเทคนิคทางสถิติ 
แต่ขาดงานวิจัยเชิงมานุษยวิทยา
ที่ต้องลงพื้นที่พูดคุยเก็บข้อมูลเชิง
ลึกของพฤติกรรมเหล่านั้น
 ทีส่�าคญัผลสรปุของการศกึษา
แทบจะไม่มคีวามเปลีย่นแปลง โดย
ข้อสรปุจากงานวจิยัจ�านวนมากต่าง
เน้นย�า้ความแตกต่างระหว่างผูเ้ลอืก
ตั้งในชนบทกับในเมือง และสรุป
ว่าผู้เลือกตั้งชาวชนบทขาดความ
รู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความส�าคัญ
ของการเลือกตั้ง และไม่เข้าใจ
ประชาธิปไตย ไม่รู้จักพิจารณา
นโยบายของพรรคการเมือง เน้น
แต่คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร 
ประกอบกบัการทีมี่ฐานะอนัยากจน 
ท�าให้ผูเ้ลือกต้ังในชนบทตกอยูภ่าย
ใต้การอุปถัมภ์ของผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่น ท้ังต้ังข้อสังเกตว่า งาน
วิจัยจ�านวนมากมักอ้างอิงทฤษฎี 
“สองนคราประชาธิปไตย” ของ
นายเอนก เหล่าธรรมทศัน์ แต่กลบั
ตดัมติโิครงสร้างทางเศรษฐกจิออก 
เหลอืแต่เพยีงมติทิางศลีธรรม และที่
ส�าคญัทฤษฎสีองนคราประชาธปิไตย
กลบัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการเลอืก
ตัง้ของชาวชนบทดกีว่างานวจิยัจ�า
นวนมากทีอ้่างองิงานชิน้นี ้ตวัอย่าง
ที่มักถูกตัดทอนออกไป เช่น
	 “การลงคะแนนเสยีงของชาว
ชนบท	ซ่ึงเรยีกคลมุๆว่าการซือ้ขาย
เสียงน้ัน	 ไม่ได้เป็นเร่ืองความเห็น
แก่ตัว	 ไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม	
อย่างทีช่นชัน้กลางหรอืคนในเมอืง

เข้าใจ	หากมีธาตุของการประเมิน
ผลงานในอดีตของผู้สมัครและผล
ประโยชน์ที่คาดว่าผู้สมัครจะน�า
มาให้แก่ชุมชนเช่นกัน	 จริงอยู่นับ
วนัเงินจะเป็นปัจจัยทีข่าดไม่ได้	แต่
เงินก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอที ่
จะดลบันดาลให้ใครคนใดคนหนึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งเสมอไป…สรุป
ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ค�านึงถึงผล 
ประโยชน์ระยะยาวมากกว่าการรบั
อามสิสนิจ้างในช่วงหาเสยีง	แต่ไม่
ได้หมายความว่าเขาจะไม่รับเงิน”	

การเมืองของคนรุ่นใหม่
 วาทกรรม “โง่ จน เจบ็” และ
รัฐประหารทีซ่�้าซากจงึเป็นทีม่าของ
กระแสการเมอืงท่ีร้อนระอขุณะนี ้เมือ่
พรรคอนาคตใหม่ทีน่�าโดยนายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร 
แสงกนกกลุ ประกาศสร้างการเมอืง
ทีเ่ชือ่มัน่ในระบอบประชาธปิไตยที่
ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่
เท่าเทียม เข้าถึงทุนและทรัพยากร 
ท�าลายระบบผูกขาดท่ีท�าให้ประชาชน
ไร้อ�านาจต่อรอง ประชาชนทกุคนมี
ส่วนร่วมทางการเมอืง ไม่ผกูขาดอยู่
กบัคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยประกาศ
ไม่เอา “นายกฯคนนอก” และท�าให้
การเมืองหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์
อย่างถาวร 
 นายธนาธรเดนิสายให้สมัภาษณ์
สื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
แสดงจดุยนืผ่านเฟซบุค๊ Thanathorn 
Juangroongruangkit ยืนยันจะ
ท�างานการเมอืงอย่างสร้างสรรค์ ท�า 
งานการเมอืงเพือ่สร้างพรรคทีเ่ป็น
ของประชาชนอย่างเตม็รปูแบบ แม้
เวลาและกติกาไม่อยู่ข้างเรา แต่เรา

พร้อมจะลงสนามและส่งคนสมคัร
รับเลือกตั้งครบทุกเขต
 แต่สิง่ทีเ่ป็นปรากฏการณ์ตาม 
มาคือ การป้ายสีสาดโคลนและ
ท�าลายล้าง โดยนายธนาธรระบุ
ว่าเป็นการท�าลายกนัโดยการสร้าง
ความเทจ็แบบการเมอืงเก่าๆทีท่�าให้
บ้านเมืองจมอยู่กับการท�าร้ายและ
ท�าลายกันในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
 โดยเฉพาะประเด็นที่นาย
ปิยบุตรต้องการให้แก้ไขประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 เพื่อ
ไม่ให้น�าสถาบันมาท�าลายล้างกัน
ทางการเมือง จนมีการโพสต์กล่าว
หาทัง้นายธนาธรและนายปิยบุตรว่า
เป็นกลุม่ล้มเจ้าจากคนกลุม่หน้าเดมิๆ 
ซึ่งล่าสุด (17 มีนาคม) พ.ต.อ.ภาค
ภูมิ สุนทรศร อดีตรองผู้บังคับการ
ข่าวกรองยาเสพตดิ กองบญัชาการ
ต�ารวจปราบปรามยาเสพติด (รอง 
ผบก.ขส.บช.ปส.) โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Bhakbhum 
Soonthornsorn ถึงขนาดขู่ว่า 
เคยฆ่าคนไม่ดมีาเยอะแยะจนจ�าไม่
ได้ เพราะถอืว่าชัว่กว่าโจรผูร้้าย นกั
ค้ายา หรือผู้ก่อการไม่สงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้เสียอีก

“วรเจตน์” แอ่นอกรับ ม.112
 นายวรเจตน์ ภาครีตัน์ อา 
จารย์คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาตร์ กล่าวถึงกรณีนายปิย 
บุตร (18 มีนาคม) ในงานเปิด
ตัวหนังสือ “ประวัติศาสตร์ความ
คิดนิติปรัชญา” ของนายวรเจตน์
ว่า ไม่เกี่ยวข้องกับนิติราษฎร์หรือ
เข้าใจผดิว่านิติราษฎร์อยูเ่บือ้งหลงั 
แต่ยอมรับว่านายปิยบุตรได้มา
ปรกึษา รูส้กึเสยีดายความสามารถ
ทางวิชาการของนายปิยบุตร แต่ก็
เคารพการตัดสินใจ
 นายวรเจตน์ยอมรับว่า นิติ
ราษฎร์ได้รบัความกระทบกระเทอืน
อย่างมากหลงัการยดึอ�านาจปี 2557 
เนื่องจากบทบาทในการเสนอให้
ลบล้างผลพวงรฐัประหารและการ
เสนอแก้ไขกฎหมายอาญา โดย
เฉพาะมาตรา 112 ถูกโจมตีมาก
และยังกลายเป็นประเด็นอยู่แม้
เวลาผ่านไปหลายปีแล้ว ช่วงหลัง
บทบาทของนิติราษฎร์ลดลงไป ทั้ง
จากเวบ็ถกูปิด เสรภีาพทางวชิาการ
ที่ลดน้อยถอยลง และนายวรเจตน์
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ถูกด�าเนินคดีข้อหาขัดค�าสั่ง คสช. 
	 “เรื่องมาตรา	 112	 บรรดา
สือ่มวลชนต่างๆทีจ้่องโจมตอีาจารย์
ปิยบตุรไม่ควรเอาประเดน็นีม้าเป็น
ภาระให้อาจารย์ปิยบุตร	สมมุติจะ
บอกว่ามันไม่ถูกก็ชี้มาที่ผมหรือนิติ
ราษฎร์ก็ได้	อาจารย์ปิยบตุรต้องการ
ไปท�าอย่างอืน่	แล้วเมือ่ไปท�าการเมอืง
ก็ถือว่าขาดจากการเป็นนิติราษฎร์
โดยสภาพ	 เพราะคนหนึ่งท�าการ
เมือง	 อีกคนท�างานวิชาการ	 ตอน
นี้บทบาทคนละส่วนแล้ว	อาจารย์
ปิยบตุรกพ็ดูเองว่าบทบาทของท่าน
อยู่ในทางการเมืองแล้ว”

ประชาชนต้องการพรรคใหม่?
 การเมอืงทีย่งัจมปลกักบัความ
ขดัแย้งและวงจรอบุาทว์มายาวนาน 
จงึไม่แปลกท่ีนิด้าโพลส�ารวจความ
เหน็ของประชาชน ปรากฏว่าร้อยละ 
62.32 อยากได้พรรคใหม่เป็นรฐับาล 
แม้ร้อยละ 38.64 จะสนับสนุน 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรคีน
ต่อไปกต็าม ขณะทีค่ณุหญงิสดุารัตน์ 
เกยุราพันธุ์ แกนน�าพรรคเพื่อไทย 
ได้ร้อยละ 13.04 และนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ ได้เพียงร้อยละ 12.24 
 แม้ในความเป็นจรงิมโีอกาส
น้อยมากที่พรรคอนาคตใหม่หรือ
พรรคใหม่จะได้เป็นรัฐบาล เพราะ
เงื่อนไขการเลือกตั้งที่ออกแบบมา
เพื่อไม่ให้มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้
เสียงข้างมาก ทั้งยังมีพรรค ส.ว. ที่ 
คสช. เลอืกเองอกี 250 คน แต่การ 
เคลื่อนไหวและการชูนโยบาย
ของพรรคการเมืองก็เชื่อว่าจะให้
ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากกว่าในอดตี ไม่ใช่แค่
พรรคอนาคตใหม่ทีป่ระกาศชัดเจน
ว่าประชาชนทกุคนคอืเจ้าของ พรรค
ประชาธปัิตย์และพรรคเพือ่ไทยทีถ่อื
เป็น 2 พรรคใหญ่ก็มีข่าวการขยับ
ปรับเปล่ียนนโยบายพรรคอย่าง
มากเช่นกัน  
 โดยเฉพาะการต่อต้านการ 
“สืบทอดอ�านาจ” และไม่เอา “นา
ยกฯคนนอก” แม้แต่นายอภิสิทธิ์
ยังประกาศว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะ
ยกเลิก “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
เช่นเดยีวกบัพรรคเพือ่ไทยทีป่ระกาศ
จะแก้รัฐธรรมนูญ แม้จะมีการวาง
กับดักไว้มากมายก็ตาม 
 พรรคการเมืองท่ีเสนอนโยบาย

ทีช่ดัเจนและร้อนระอทุีส่ดุคอื พรรค
เสรรีวมไทย ทีม่ ีพล.ต.อ.เสรีพิศทุธ์ 
เตมยีาเวส อดตีผูบ้ญัชาการต�ารวจ
แห่งชาติ เป็นแกนน�า ประกาศว่า 
ถ้ามอี�านาจจะปฏริปูกองทพัและย้าย
ทีต่ัง้ทหารต่างๆออกนอกกรงุเทพฯ 
โดยจะย้ายกองทัพบกไปลพบุรี 
กองทัพเรือไปสัตหีบ และกองทัพ
อากาศไปนครสวรรค์ โดยไม่ต้อง
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน คือให้
เอกชนเช่าที่ตั้งของหน่วยทหาร 
ต่างๆ แล้วเอาค่าเช่าไปสร้างสถาน 
ท่ีใหม่ให้กองทัพในต่างจังหวัด  
เหมอืนการรถไฟแห่งประเทศไทยให้
กลุม่เซน็ทรลัลาดพร้าวเช่า นอกจาก
นี้ยังเสนอยุบกองบัญชาการกอง 
ทัพไทย ยุบผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ช�า 
นาญการ รวมถึงไม่ให้ผู้น�ากองทัพ
พักอาศัยบ้านพักหลังเกษียณอีก
ต่อไป ฯลฯ

อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด?
 แม้กระแสการตืน่ตัวทางการ
เมอืงและเสยีงตอบรบัพรรคอนาคต
ใหม่จะดังกระหึ่ม โดยเฉพาะใน 
โซเชียลมีเดียท่ีจะเป็นหนึ่งพื้นที่
ส�าคัญทางการเมือง แต่กระแส
การป้ายสีสาดโคลนพรรคอนาคต
ใหม่และการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็
รุนแรงเช่นกัน ซึ่งพรรคอนาคต
ใหม่ต้องเร่งสร้างฐานสนับสนุน
ทางการเมืองใหม่ทั้งหมดและ 
ต้องแย่งชิงมวลชนจาก 2 พรรค 
ใหญ่คือพรรคประชาธิปัตย์และ 
พรรคเพื่อไทย รวมถึงกลุ่มที่สนับ 
สนนุ พล.อ.ประยทุธ์ทีว่างฐานเสยีง
และกลไกอ�านาจรัฐ
 โดยเฉพาะภายใต้อ�านาจรัฏ 
ฐาธิปัตย์ที่ยังให้อ�านาจมาตรา 44  
ท�าอะไรก็ได้ อย่างการออกค�าส่ัง 
ปลดนายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) เพยีง
เหตุผลว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ 
สมกรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  
รวมถึงการปิดหูปิดตาปิดปากทั้ง 
สื่อและข้อมูลฝ่ายที่เห็นต่าง
 อย่างทีค่ณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 
สัง่ระงับรายการ Tonight Thailand 
ของ Voice TV เป็นเวลา 15 วัน 
โดยระบวุ่ารายการมลีกัษณะส่อให้
เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให ้
เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิด
ความแตกแยกในราชอาณาจักร  
กม็หีลายฝ่ายตัง้ค�าถามถงึความถกู
ต้องชอบธรรม ซึ่ง Voice TV ได้ 
ยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่งต่อศาลปก 
ครองและยืน่ฟ้องแพ่งเพือ่คุม้ครอง
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัสถานโีดย
เร็วท่ีสุด โดยยืนยันว่าท�าหน้าท่ี
สือ่มวลชนทีเ่ปิดกว้างทางความคดิ
และยืนหยัดในเสรีภาพสื่อ
 การสั่งระงับรายการครั้งน้ี
ไม่ใช่ครั้งแรก หลังการรัฐประหาร
ปี 2557 Voice TV ถูกระงับการ
เผยแพร่ออกอากาศครั้งแรก 26 
วัน (20 พฤษภาคม-14 มิถุนายน) 
เป็นทีวีดิจิตอลเพียงช่องเดียวท่ีถูก
สั่งระงับการออกอากาศ และใน
เวลาต่อมาก็ถูกระงับรายการอีก
หลายครั้งคือ วันที่ 3 มิถุนายน 
2558 ระงบัการออกอากาศรายการ 
Wake Up Thailand 2 สัปดาห์ 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ระงับ
การออกอากาศรายการ The Daily 
Dose 3 วัน วันท่ี 15 สิงหาคม 
2559 (วาระที่ 2) ระงับการด�าเนิน
รายการของพิธีกร 10 วัน วันที่ 29 
สงิหาคม 2559 ระงบัการออกอากาศ
รายการ Wake Up News 7 วัน 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ระงับ

การออกอากาศรายการ The Daily 
Dose 7 วัน วันที่ 4 มีนาคม 2560 
ระงบัการด�าเนนิรายการของพธิกีร 
10 วัน วันที่ 27 มีนาคม 2560 
ระงับการออกอากาศทั้งช่องเป็น 
เวลา 7 วัน

ท�าอย่างไรให้ประชาชนหายโง่?
 สถานการณ์ทางการเมอืงขณะ
นีแ้ละในอนาคตท่ามกลางวาทกรรม 
“คนดี” ที่หลายกลุ่มเชิดหน้าออก
มาสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เส้น
ทางการเมอืงของพรรคอนาคตใหม่
จึงเหมือน “เข็นครกขึ้นภูเขา” แม้
การเปิดตวัจะเป็นปรากฏการณ์ทีม่า
แรงและเป็นความหวงัของประชาชน
และคนรุน่ใหม่ซึง่เบือ่หน่ายการเมอืง
แบบเดมิๆและวงจรอบุาทว์ท่ีเกิดข้ึน
ซ�า้ซาก แต่กย็ากจะได้ชยัชนะอย่าง
ท่วมท้นเหมอืนพรรคไทยรกัไทยใน
อดตีทีพ่ลกิประวตัศิาสตร์กวาด ส.ส. 
ถึง 248 ที่นั่ง จาก 500 ที่นั่ง ท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมมากมาย  
 เพราะยงัไม่ทนัพรรคอนาคต
ใหม่จะเกิดอย่างเป็นทางการก็ถูก
กลุม่อ�านาจยคุไดโนเสาร์ดกึด�าบรรพ์
ป้ายสีสาดโคลนและโจมตีจนน่วม
ไปหมดแล้ว ทั้งยังมีการพยายาม
โยงไปเปรียบเทียบกับอดีตนายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร เพื่อยัดเยียดเรื่อง
ทจุรติคอร์รปัชนั เรือ่งสถาบนั และ
เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบ
สาธารณรัฐ 
 สถานการณ์ของพรรคอนาคต
ใหม่จงึแตกต่างสิน้เชิงกบัการก่อตัง้
พรรคไทยรักไทย โดยเฉพาะการ
ต่อสู้ภายใต้อ�านาจรัฐประหารที่ 
“ทั่นผู้น�า” มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ด
ขาด การปิดหู ปิดตา ปิดปาก การ
จ�ากัดเสรีภาพสื่อ ประชาชน และ
ฝ่ายการเมอืงต่างๆ จงึจะยงัมคีวาม
เข้มงวดต่อไป
 เกือบ 4 ปีภายใต้รัฐประหาร
ที่ “ทั่นผู้น�า” ประกาศว่าจะปฏิรูป
ประเทศให้มั่งคั่ง มั่นคง และยั่ง 
ยืน ประชาชนมีความสุขภายใต้
ระบอบประชารฐัและประชาธปิไตย
แบบไทยนิยม
 สิ่งที่ท�ามาทั้งหมดไม่แน่ใจ
ว่า..
 คดิอยากจะ..ท�าให้ประชาชน
หายโง่ หรืออยากให้ประชาชนโง่
ตลอดไปกันแน่!!??

“เรื่องมาตรา 112 
บรรดาสื่อมวลชนต่างๆ
ที่จ้องโจมตีอาจารย์ปิยบุตร
ไม่ควรเอาประเด็นนี้มา
เป็นภาระให้อาจารย์ปิยบุตร 
สมมุติจะบอกว่ามันไม่ถูก
ก็ชี้มาที่ผม
หรือนิติราษฎร์ก็ได้”

วรเจตน์	ภาครีตัน์	


